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 -3سوابق پژوهشی:
 -1-3مقاالت
مشخصات نشريه
رديف

1

2

3

عنوان
Coordination of PSS and FACTS
Damping Controllers in Large Power
Systems for Dynamic Stability
Improvement
Optimal reserve capacity allocation
with consideration of customer
reliability requirements
A market clearing method with
consideration of power generation
response reliability

4

بررسي اثر تغييرات ناگهاني سرعت باد در سنکرون
سازی  DFIGبا استفاده از DVTC

5

تسويه تصادفي بازار با توجه به قابليت اطمينان
واحدهای توليد انرژی الکتريکي

نام نشريه

نوع امتياز

2006 International
Conference on
Power System
Technology
Elsevier journal of
pp. 3883--Energy
3890
International review
of electrical
engineering
National Conference
on Electrical and
Computer
Engineering Islamic
Azad University,
Sarvestan Branch,
Iran 27 February
2013
مجله انجمن مهندسين برق و
الکترونيک ايران

اسامی همكاران به
سال

شماره

2006

ترتيب اولويت
(شامل نام متقاضی)

A. Kazemi

ISI

2010

35

ISI

2010

5

M. Ehsan, M.
Fotuhi-Firuzabad,
A. Akhavein
M. Ehsan, M.
Fotuhi-Firuzabad,
A. Akhavein

2013
Mohsen
Eftekhar
Mohsen
Simab

کنفرانس
ملي

علمي
پژوهشي

2013

مهدی احسان
محمود فتوحي فيروزآباد
علي اخوين

6

مقايسه روش های مختلف در محاسبه نرخ شکست
متغير با زمان بر اساس داده های
واقعي در يک واحد صنعتي

کنفرانس بين المللي يافته
های نوين پژوهشي در
مهندسي برق و رايانه

کنفرانس
بين المللي

1994

7

Estimation of VOLL, reliability
benefit and supply reserve for an
industrial plant

اولين همايش بين المللي
نوآوری در مهندسي برق و
رايانه

کنفرانس
بين المللي

1994

امين اکبری ،حسن
مزارعي

8

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم های فتوولتاييک
مقياس بزرگ با استفاده از مدل مارکوف

 29کنفرانس بين المللي برق

کنفرانس
بين المللي

2014

مهدی دراهکي ،رحمن
دشتي ،سبحان دراهکي

9

Real-Time Robust Control of
Multilevel Converters Using
)Artificial neural Networks (ANNs
and Particle Swarm Optimization
(PSO) Algorithm

International Journal
of Advanced
Research in
Electrical, Electronics
and Instrumentation
Engineering

ISI

2015

10

تسويه بازار انرژی با در نظر گرفتن تاثير قيود
انتقال سوخت و ميزان سوخت در دسترس بر
برنامه ريزی همزمان توسعه شبکه توليد و انتقال

اولين کنفرانس بين المللي
يافته های نوين علوم و
تکنولوژی

کنفرانس
بين المللي

1994

11

مدلسازی منابع پاسخ گويي بار در قالب قراردهای
اختيار معامله جهت مديريت عدم قطعيتهای منابع
بادی

کنفرانس ملي برق بوشهر

کنفرانس
ملي

1395

امين اکبری ،حسن
مزارعي

فرزاد عباسي راکي،
مهدی سياهي ،شروين
صميميان تهراني

امين عبداله

زهرا پاک

12

13

مدلسازى قردادهاى پاسخ گويى بار منعطف و ثابت
در مديريت عدم قطعيت ها

کنترل و بررسي توان اکتيو و راکتيو نيروگاه بادی با
کنترل pwm

کنفرانس ملي برق بوشهر

کنفرانس ملي برق بوشهر

14

بررسي پارامترهای موثر بر ارزيابي قابليت اطمنيان
يک واحد صنعتي با استفاده از مدل مارکوف

کنفرانس ملي برق بوشهر

15

جايابي بهينه کليدها در شبکه توزيع در جهت
بهبود قابليت اطيمينان به کمک الگوريتم کرم شب
تاب

کنفرانس بين المللي برق
ايران

16

بهينهسازی اندازه منابع توليد پراکنده در ريزشبکه-
ها با در نظر گرفتن تغيير پارامترهای سيستم

کنفرانس بين المللي فناوری و
مديريت انرژی – دانشگاه
شهيد بهشتي

17

مديريت تراکم در سيستم های توزيع از طريق
بارهای پاسخگو و قيمت های تراکم

کنفرانس بين المللي فناوری و
مديريت انرژی – دانشگاه
شهيد بهشتي

18

the participation of the electric power
plant in energy markets, setting the
reserve and reactive power and
determining its timing schedule under
the presence of uncertainty
parameters

کنفرانس بين المللي برق
ايران پژوهشگاه نيرو

19

مکانيابي خطا در شبکه انتقال مبتني بر آناليز
جريان توالي صفر با استفاده از تبديل موجک
گسسته و شبکه عصبي مصنوعي

مجله هوش محاسباتي در برق
دانشگاه اصفهان

کنفرانس
ملي

کنفرانس
ملي

کنفرانس
ملي

کنفرانس
بين المللي

کنفرانس
بين المللي

کنفرانس
بين المللي

کنفرانس
بين المللي

20

21

Application of Modified Impedance
Matrix to Determine an Initial
Solution for Reactive Power
Compensation Problem

Iranian Journal of
Science and
Technology,
Transactions of
Electrical Engineering

22

Simultaneous Energy and Reserve
Market Clearing with Consideration
of Interruptible Loads as One of
Demand Response Resources and
Different Reliability Requirements of
Consumers

International Journal
of Emerging Electric
Power Systems

زهرا پاک

1395
آرش اکبری
مجتبي قايدی
1395
آرش اکبری

1396
خسرو شريفي
رحمن دشتي
1396
مسعود دشتدار

1396
خداکرم عمادی
رحمن دشتي
1397
دهيده

علمي-
پژوهشي

ISI
Real Fault Section Estimation in
Electrical Distribution Networks
Based on the Fault Frequency
Component Analysis

1395

1398
دشت دار
اسماعيل بيگ
2019
Ehsan Gord ,
Rahman Dashti
and Hamid Reza
Shaker

Energies

ISI

2019
· Babak Rashidi
Ali Akhavein

ISI

2019
Samaneh Ahmadi
/ Masoud Dashtdar

Ehsan Gord ,
Rahman Dashti ,
Mojtaba Najafi ,
Athila Quaresma
Santos , Hamid
Reza Shaker

2020

Measurement

1398

دشت دار
اسماعيل بيگ
1399

محمد ياسين ديواني
مجتبي نجفي
امير قايدی

Masoud
Dashtdar,
Mojtaba Najafi,
Mostafa
Esmaeilbeig

ISI

علمي
پژوهشي

علمي
پژوهشي

2020

مجله هوش محاسباتي
در برق

»علوم و فناوری های
پدافند نوين « نشريه علمي

ISI
Electrical
Engineering

2020
Ali Akhavein
Mojtaba Najafi
2020

علمي
پژوهشي

2021

برنامه ريزی امنيت مقيد مشارکت واحدها با
درنظرگرفتن کليدزني انتقال
و ظرفيت ديناميکي خط
Calculating the locational marginal
price and solving optimal power flow
problem based on congestion
management using GA-GSF
algorithm

24

25

26

Journal of Energy
Management and
Technology (JEMT)

Reliability importance measure of
energy producers
from energy consumers’ perspective

27

Ain Shams
Engineering Journal

Value of the lost load with
consideration of the failure
probability

28

Indian Academy of
Sciences

Probabilistic planning for
participation of virtual power plants
in the presence of the thermal power
plants in energy and reserve
markets

29

Electrical Engineering

Reducing LMP and resolving the
congestion of the lines based
on placement and optimal size of DG
in the power network using
the GA-GSF algorithm

30

ISI

Masoud Dashtdar
Mojtaba Najafi·
Mostafa
Esmaeilbeig
Masoud Dashtdar
Mojtaba Najafi·
Mostafa
Esmaeilbeig

مکانيابي خطا در شبکه انتقال مبتني بر آناليز
جريان توالي صفر با استفاده از تبديل موجک
گسسته و شبکه عصبي مصنوعي

23

ISI

M. Najafi,
A. Akhavein,
A. Akbari,
M. Dashtdar
2020

Determining an accurate fault
location in electrical energy
distribution networks in the presence
of DGs using transient analysis

ISI

2020
Eisa Ansari
Nezhad, Mojtaba
Najafi

Signal Processing and
Renewable Energy

2021
S. E. Hosseini
M. Najafi
A. Akhavein

Signal Processing
and Renewable
Energy

Optimal and Intelligent Designing of
Stand-alone Hybrid
Photovoltaic/Wind/Fuel Cell System
Considering Cost and Deficit Load
Demand Probability, Case Study for
Iran (Bushehr City)
Improvement of Regional-Market
Management Considering Re-serve
and Emergency Demand Response
Program

31

32

2021

ISI
Electric Power
Components and
Systems Journal

S. E. Hosseini
M. Najafi
A. Akhavein
2021

ISI

S. E. Hosseini
M. Najafi
A. Akhavein

Scientia Iranica

Abdolrrasool
Fathy, Rahman
Dashti, Mojtaba
Najafi, Hamid
Reza Shaker

2021

ISI
Electrical Engineering

A Novel Model of Emergency
Demand Response Program for
Optimal Aggregators’ Strategy

33

Improvement of Regional-Market
Management Considering Reserve,
Information Gap Decision Theory
and Emergency Demand Response
Program
Transient and steady-state faults
location in intelligent distribution
networks compensated with DSTATCOM using time-domain
equations and distributed line model

34

35

 طرحهاي تحقيقاتی-2-3

وضعيت

نام طرح

رديف

پايان

محاسبه جريان اتصال کوتاه در شبکه های نامتعادل و نامتقارن توزيع

1

پايان

 بمنظور بهبود کيفيت توان و انتقال توان توربين بادی به شبکهUPQC استفاده دومنظوره از

2

پايان

 بمنظور بهبود کيفيت توان و محدودسازی جريان اتصال کوتاهDVR استفاده دومنظوره از
سمت بار

3

پايان

طراحي و کاربرد محدودکننده اتصال کوتاه در شبکه برق ايران

4

پايان

کنترل بار فرکانس در سيستم های تجديدساختار يافته و در حضور قراردادهای دوجانبه

5

 -4ليست برخی دروس تخصصی تدريس شده

عنوان درس یا طرح موظف پژوهشی**

تعداد واحد

مقطع

تعداد دانشجو

مباحث ویژه پیشرفته (بازار رزرو)

3

دکتری

7

بهره برداری پیشرفته از شبکه های قدرت

3

ارشد و دکتری

30

قابلیت اطمینان شبکه های قدرت

3

ارشد و دکتری

30

بررسی سیستمهای قدرت 1

3

کارشناسی

40

بررسی سیستمهای قدرت 2

3

کارشناسی

40

عایق و فشار قوی

3

کارشناسی

45

طراحی خطوط انتقال

3

کارشناسی

25

بهره برداری پیشرفته از شبکه های قدرت

3

ارشد و دکتری

30

قابلیت اطمینان شبکه های قدرت

3

ارشد و دکتری

30

بررسی سیستمهای قدرت 1

3

کارشناسی

40

بررسی سیستمهای قدرت 2

3

کارشناسی

40

عایق و فشار قوی

3

کارشناسی

45

طراحی خطوط انتقال

3

کارشناسی

25

 -6سوابق کاري
 -1پژوهشگاه نيرو  -تهران بمدت  6ماه نيمه اول سال 1383
 -2شرکت مهندسين مشاور موننکو ايران  -تهران بمدت  2ساال  :بخاش طراحاي خطاو انتقاال نيارو و
ديسپاچينگ از سال  1383تا 1385
 -3هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر از  1385تاکنون  :ارائه دروس تخصصاي گاروه مهندساي
برق در مقاطع کارشناسي ،ارشد و دکتری
 -4رئيس دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر  ،از بهمن  1389تا 1393
 -5رئيس دانشکده تحصيالت تکميلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر  ،از بهمن  1393تا بهمن 1396
 -6عضو شورای پژوهشي واحد بوشهر از سال  1389تا ديماه 1398
 -7عضو شورای آموزشي واحد بوشهر از سال  1389تا ديماه 1398
 -8عضو هيات جذب استان بوشهر از سال  1393تا ديماه 1398
 -9رئيس کميته علمي جذب هيات علمي استان بوشهر از سال  1389تا ديماه 1398
-10

دبير علمي و اجرايي اولين کنفرانس ملي مهندساي قادرت و نيروگااه هاای هساته ای آذرمااه

 1395دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر -نيروگاه هسته ای بوشهر
-11

پژوهشگر برتر واحد بوشهر در بخش فني و مهندسي برای دو سال

-12

معاون پژوهشي واحد بوشهر از اسفند  96تا ديماه 1398

-13

سرپرست معاونت علمي واحد بوشهر از خرداد  97تا ديماه 1398

قابليت ها:
برنامه ريزی تعميرات و نگهداری مبتني بر قابليت اطمينان
محاسبات قابليت اطمينان سيستم های مهندسي

